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     Februártól két  
választott felülethez     

 egyet mi adunk 
       ajándékba!

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

Hogy semmiről le ne maradjon,  
és az Ön ajánlatáról se maradjon le senki!

 

A Fő téren sokan szó-
rakoztak 2021 utolsó 
napján, a programra 
nemcsak a környékről, 
de az ország számos 
pontjáról érkeztek 
vendégek. A sátor alatt 
különböző zenekarok 
váltották egymást, akik a ’70-es, 
’80-as, ’90-es évek slágereivel 
szórakoztatták a szilveszterezőket. 
Nagyon jó volt a hangulat, a leg-
többen nagyobb baráti társasággal 

érkeztek szilveszterezni, mások 
a párjukkal búcsúztatták az óévet 
Keszthelyen. A járvány miatt tavaly 
elmaradtak a szilveszteri mulatsá-
gok, ezért most sokan örültek, hogy 

szabadon ünnepelhettek. A Fő térre 
kitelepült borosgazdáknál is nagy 
volt a forgalom. 
Éjfélkor a hagyományokat meg-
szakítva nem tűzijátékkal, hanem 
tűztáncshow-val örvendeztették meg 
a bulizókat. Természetesen azért a 
tűzijáték sem hiányzott, sokan vitték 
ki a megvásárolt telepeket a Fő tér-
re, hogy ott fellőjék azokat.

Sokan búcsúztatták  
Keszthelyen az óévet

csajok • nők • hölgyek 
szépség • egészség  
divat • párkapcsolat 
a mai nők helytállása

 péntek 19:15
a Keszthelyi 
Televízióban

Minden

-on is!

Lapunk következő száma 2022. január 28-án jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

Kedves Olvasóink! 
Kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk az 
ujsag@tvkeszthely.hu e-mail-címre. Lapunkat digitális 
formában olvashatják a www.tvkeszthely.hu oldalon.

Balatoni Krónika 
Információs Magazin

Kövessen bennünket 

SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA

Keszthely, Murvás u. 3. Stop Shop mellett • Telefon: 83/511-826 
Nyitvatartás: H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig Diego Keszthely

Village 90-szürke padlószőnyeg 
4 m-es szélességben 2 699 Ft/m2

Impala Sharp brown 
magas szálú szőnyeg  
15 990 Ft-tól/darab  
(80x150 cm-től)

Sisalo Coffee  
konyhai szőnyeg  
80x200 cm 9 990 Ft/darab

Supersoft 40P-zöld 
padlószőnyeg 
4 m-es szélességben 
4 999 Ft/m2

Port 38544-grézs 
padlószőnyeg 
3 m-es és 4 m-es szélességben 
is elérhető 2 399 Ft/m2

Lola Bath rose 
szőnyeg szett
(rózsaszín, krém és  
szürke színben)
8 990 Ft/darab helyett  
6 590 Ft/darab 

Az árak 2022. január 31-ig érvényesek.

A szilveszter estéjén szolgálatot teljesítőknek mondott 
köszönetet Nagy Bálint, Keszthely polgármestere, valamint 

Dósa Zsolt és Csótár András bizottsági elnökök.
Elsőként a Keszthelyi Mentőállomás dolgozóit keresték fel az elöl-
járók, akik a hagyományoknak megfelelően pezsgővel és hidegtál-
lal kívántak boldog új évet a szolgálatban lévőknek. Ezt követően 

a tűzoltóállomáson mondtak köszönetet. A keszthelyi állomány 
szolgálatban lévő tagjai az autók előtt fogadták a polgármestert és 

a képviselőket. A lánglovagok elmondták, nagyon sokat jelent szá-
mukra, hogy az önkormányzat ilyen módon is megbecsüli őket. 

A rendőrségen nemcsak a helyi kapitányság állománya sorakozott 
fel, hanem a megyei rendőrfőkapitány is jelen volt. Dr. Vereckei 

Csaba elmondta, a keszthelyiek nagyon eredményesek voltak 
2021-ben, ezért is számít sokat ez a gesztus.

Retró slágerekkel és tűzzsonglőrshow-val búcsúztatta az óévet Keszthely. 

Köszönet a szolgálatot teljesítőknek
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A projektet záró sajtótájékoztatón 
Manninger Jenő országgyűlési 
képviselő elmondta: a 2000-es évek 
tájékán történő tervezése során nem 
szántak körforgalmat erre a helyre.
– Akkor még nem lehetett kérni a 
körforgalmat ebben az uniós beru-
házásban. Utána folyamatosan har-
coltunk érte, hogy legyen. Köszönet 
mindenkinek, aki ebben részt vett – a 
cserszegtomaji, rezi lakosoknak is, akik 
jelezték igényüket. Természetesen én 
is jeleztem a kormányzat felé, hogy ez 
a környék egyik legfontosabb problé-
mája.

A beruházás annak köszönhető, hogy 
a kormány a projektet abba a csomag-
ba sorolta, amelyet a balesetveszélyes 
csomópontok felszámolására szántak. 
A nettó háromszáznegyvenmillió 
forintos projektet hazai forrásból 
finanszírozták.
– Végre tényleg mindannyiunk  
régi vágya teljesült, hogy elkészült  
a körforgalom, és így sokkal bizton-
ságosabbá vált a csomópont. Ez érinti 
a keszthelyi embereket, azt a sok-sok 

Cserszegtomajról, Reziből napi  
szinten ingázót, és a sok közlekedőt, 
akik az elkerülő úton autóznak – 
mondta Nagy Bálint, Keszthely polgár-
mestere.
Vizi Norbert, a NIF Zrt. projektiroda-
vezetője elmondta: a csomópont 15 
méter belső, 21 méter külső sugarú 
körrel valósult meg. A projekt kereté-
ben 181 méter hosszban kerékpárutat 
is kialakítottak a kerékpárosok bizton-
ságos átvezetése érdekében.

Hivatalosan is átadták a körforgalmat
Hivatalosan is átadták december közepén a 71-es főút elkerülő szakaszán a Rezi úti körforgalmat, 
mely biztonságossá és balesetmentessé teszi az áthaladást.

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere 
az Andor László kapitányságvezetővel 
tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: 
2019-ben készült el a város térfigyelő 
kamerarendszerének bővítését tartal-
mazó kiviteli terv. 
A városüzemeltetéssel és a rendőrség 
munkatársaival határozták meg, hogy 
a város mely pontjaira telepítsenek 
kamerákat. 
A tavaly kiépített 31 térfigyelő eszköz 
a legmodernebb technológiát képvise-
li, vannak köztük rendszámfelismerő 

kamerák is, így a városon áthaladó 
forgalmat is rögzítik. 
– A bővítést saját forrásból valósította 
meg az önkormányzat, a járvány okoz-
ta gazdasági nehézségek ellenére  
is tudtuk finanszírozni a beruházást. 
Ráadásul a tervezett költségnél hétmil-
lió forinttal kevesebbért, összesen  
25 millió forintból sikerült kiépíttetni  
a rendszert. Az új, 31 darab kamera  
kiépítésével a rendszert 55 helyszínen 
75 kamerára tudtuk bővíteni – tette 
hozzá a polgármester.

HÁTTÉRBalatoni KRÓNIKA

A A közbiztonságotközbiztonságot szolgálva szolgálva

Több mint húszezer követője van már Hello Keszthely 

Facebook-oldalnak, mely számtalan fontos és friss informá-

ciót nyújt a városról, különböző lehetőségekről, programokról 

és minden másról, melyre a lakosok és a turisták egyaránt 

kíváncsiak lehetnek. 

Folyamatban van a kapitányságon 
egy megfigyelőállomás kiépítése. 
Erre az önkormányzat 1,8 millió 
forintot biztosított. Andor László 
alezredes elmondta: a megelőzé-
sen kívül a kamerarendszernek 
kulcsfontossága van abban, hogy 
az élőképnek köszönhetően egy-
egy jogsértésre egyből tudnak 
reagálni a rendőrök. A felderítési 
és nyomozói munkában is nagy 
segítség a rögzített felvétel. 
A rendőrség és az önkormányzat 
is azon az állásponton van, hogy 
a közbiztonság tovább javul a 
fejlesztéssel.

A hagyományokat tartva idén is támoga-
tásokat adott át az Emberi Erőforrások 
Bizottsága: karácsonyi ajándékot kaptak a 
nevelés-oktatásban, valamint az idős- és 
gyermekgondozásban részt vevő keszt-
helyi intézmények. A bizottság 1,2 millió 
forint támogatást nyújtott az óvodák-
nak, általános iskoláknak, az Egyesített 
Szociális Intézménynek és a Pedagógiai 
Szakszolgálatnak. Csótár András elnök 
kifejtette, hogy a világjárvány okozta gaz-
dasági nehézségek továbbra is érződnek 
az önkormányzatoknál. A járványhelyzet 
az oktatás-nevelésben és a gondozásban 
részt vevők életét is különösen megnehe-
zítette. Ennek ellenére sikerült a 2020-as 
750 ezer forintos dotációt növelni. Ezzel 
az ajándékkal kívánta az önkormányzat 
megköszönni az egész éves áldozatos 
munkát.

Támogatás 
a bizottságtól

A korábbi években Mindenki karácsonya címmel szerveztek rendezvényt, 
melyen meleg ételt és ajándékcsomagot adtak a rászorulóknak. A járvány 
miatt már tavaly sem rendezték meg a programot. A vacsorára fordított ösz-
szegből 250 csomagot állítottak össze. A szociális szférában dolgozó intézmé-
nyek gyűjtötték össze azt a 250 nevet, akik jogosultak az élelmiszercsomagra. 
Elsőként, december közepén a Külső Zsidi, Lőtéri, Kárpát utcai lakók kapták 
meg a csomagokat Vozár Péterné alpolgármestertől, aki elmondta, szerették 
volna, hogy a városban mindenki nyugodtan és békében ünnepelhessen.

A Lissé Édességgyár Kft. az ünnepek alkalmával megajándékozta a Keszthelyi Kórház, a mentő-
állomás, a katasztrófavédelem és a rendőrség dolgozóit. A keszthelyi cég jóvoltából összesen  
795 doboz szaloncukrot adtak át. A koordinálásban segítséget nyújtottak a Keszthelyi Ifjúsági 
Kerekasztal tagjai is.

 Ajándék
    a rászorulóknak

Bővült Keszthely térfigyelő ka-
merarendszere. Harmincegy új 
berendezést telepítettek a város-
ban, köztük rendszámmegfigyelő 
kamerákat is. A tapasztalatok 
szerint ahol egy jól kiépített ka-
merarendszer működik, ott csök-
ken a bűncselekmények száma.  

Decemberben ismét csatlakozott a Baptista Szeretetszolgálat akciójához a Tegyünk Együtt Keszt-
helyért Egyesület (TEKE). A Cipősdoboz akcióban ezúttal a Vajda János Gimnázium diákjai mellett  
a Csány–Szendrey-iskola tanulói is részt vettek. A gyerekek nagy örömmel állították össze az aján-
dékcsomagokat, hiszen tudják, sokan vannak olyanok, akik nehéz anyagi körülmények között élnek.



Karácsony előtt találkoztak a Keszthelyi 
Idősügyi Tanács tagjai, hogy értékeljék 
a végzett munkát, s beszélgessenek a 
tervekről, lehetőségekről, feladatokról. 
A kötetlen rendezvényen részt vett 
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere, 
aki megköszönte a szervezet egész éves 
munkáját.

Értékeltek,  
beszélgettek 
az Idősügyi 
Tanács tagjai

Az Euro Souvenir projekt a turiz-
mus támogatására jött létre. Célja 
a kulturális és történelmi emlékek 
népszerűsítése Európa országaiban, 
valamint Európa kulturális öröksé-
gének megőrzése.  Magyarországon 
az első Euro Souvenir október elején 
jelent meg. Szeretnék, ha minél több 
magyar nevezetesség és turisztikai 
helyszín bekapcsolódna a program-
ba. 
A nullaeurós bankjegyek kibocsátá-
sának koncepciója Franciaországból 
származik. Az emlékpénz 2015-ben 
az Európai Központi Bank engedé-
lyével, a Francia Nemzeti Bankkal 
együttműködésben jött létre.  

Az Euro Souvenir ma már Európa 
27 országában megtalálható.
A nullaeurós bankjegy a valódi euro 
előállításához használt, száz százalék 
pamutpapírból készül. Ugyanazokat 
a biztonsági elemeket – köztük a 
vízjel, a mikroírás, az illeszkedőjel, a 
hologramfólia, az UV biztonsági ele-
mek, a vakjel, a sorozatszám – tartal-
mazza, mint a hagyományos euro.
Az Euro Souvenir a gyűjtők és a 
turisták számára is értékes ajándék-
tárgy, melynek ára az idő múlásával 
emelkedni fog: az egyes kiadások 
alacsonyabb sorozatszámú példányai 
akár száz százalékkal is növelhetik 
értéküket. 

A keszthelyi Festetics-kastélyt ábrázolja majd az új nullaeurós 
bankjegy, amelyet februártól lehet megvásárolni.
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Dósa Zsolt, a Városstratégiai 
Bizottság elnöke azt kérte az 
előterjesztőktől, hogy ne vessenek 
fel hamis illúziókat, és a kezdemé-
nyezésük előtt tájékozódjanak a 
jogi háttérről. Válaszában Molnár 
Tibor elmondta, bár nem környe-
zetvédelmi szakember, ő talált 
vitatható pontokat a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park szakvélemé-
nyében. A további napirendek közt 
az önkormányzat gazdasági társa-
ságainak tájékoztatóit fogadta el 
a grémium. Interpellációra is sor 
került: Dékány Péter a Balaton-
part fejlesztésének tervezéséről, 
az erre kapott támogatás felhasz-
nálásáról kért tájékoztatást.  
A polgármester részletes válaszát 
kielégítőnek tartotta és elfogadta  
a KÉVE képviselője. 

A tanácskozáson szóba került 
a KÉVE azon javaslata, hogy 
szabadstrandot szeretnének  
a Hévízi-kifolyónál. A Balaton-
felvidéki Nemzeti Park mint 
szakhatóság nem támogatta 
szabadstrand kialakítását a 
fokozottan védett természeti 
területen.

2021 utolsó 
soros ülésen

Eurós bankjegyen 
a Festetics-kastély



takarmánynövények), amely az alacsony környezeti 
terheléssel járó új termesztéstechnológiai és 
növényvédelmi eljárások kidolgozásával párosulva 
hozzájárulnaka nagy hozzáadott értékű egészséges és 
helyi élelmiszerek előállításához, azok piacra jutásához.
Az elnyert támogatással összefüggésben új kutatási 
irányok indítására nyílik lehetőség. A beszerzett 
csúcstechnológiát képviselő műszerekkel, laboratóriumi 
berendezésekkel új kísérletek megtervezésére és 
végrehajtására, korábban nem vizsgálható tudományos 
összefüggések elemzésére kerülhet sor.

A fejlesztés eredményeként az új biológiai alapok, 
fajtajelöltek, növényfajták in vitro módszereket is 
magába foglaló előállításától, tesztelésétől, génbanki 
fenntartásától, a termesztéstechnológiai vizsgálatukat 
és fejlesztéseket is magába foglaló szabadföldi 
kísérletek elvégzéséig korszerű feltételek fognak 
rendelkezésünkre állni. Ezáltal javul az Egyetemen folyó 
fajtaelőállítási, biotechnológiai, növényvédelmi, valamint 
szántóföldi kutatások színvonala és hatékonysága. A 
fejlesztés eredményeként létrejött új infrastruktúra az 
intézmény K+F szolgáltatási képességeit jelentősen 
bővíti és a Georgikon Campuson folyó oktatási 
tevékenységet is támogatja a tantárgyi gyakorlatok, 
valamint szak- és diplomadolgozati munkák 
elvégzéséhez nyújtott színvonalas körülmények és új 
kutatási eszközök biztosításával.

A beruházások túlnyomó része és a beszerzett eszközök 
beüzemelése megtörtént. Felépült egy speciális 
kutatási célokat szolgáló Klímaház épület és egy 
1000 tonna tárolókapacitású Burgonyatároló épület. 
Így jövő évtől a fejlesztések teljes köre szolgálhatja a 
nagymúltú intézményben folyó munkát, megalapozva a 
jövő időszak oktatási és kutatási 
színvonalát.

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

Az 1797-ben alapított Georgikon az agrár-felsőoktatás, 
kutatás, szaktanácsadás meghatározó hazai szereplője, 
amely képzési kínálatával, kutatási, szolgáltatási 
tevékenységével rugalmasan képes alkalmazkodni 
a változó igényekhez, társadalmi elvárásokhoz. A 
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon 
Campusa Keszthelyen a Dunántúl legnagyobb hallgatói 
létszámmal működő agrár-felsőoktatási intézménye.

Az intézmény fő jellemzője, hogy az itt folyó képzés 
és a K+F+I tevékenység jelentősen gyakorlatorientált. 
A Georgikon Campus stratégiai céljait a jövőben 
is széleskörű, a kölcsönös előnyökön alapuló hazai 
és nemzetközi kapcsolatrendszer bázisán kívánja 
megvalósítani.Ebben a törekvéseiben segítenek 
a GINOP-2.3.3-15-2016-00015 azonosító számú, 
„Csúcstechnológiára épülő Növénytudományi tudás- 
és szolgáltató központ K+F infrastruktúrájának 
fejlesztése” című projekt keretében több, mint 900 
millió forint értékben megvalósuló beruházások. 
Aberuházások keretében új építmények létesültek, 
valamint nagy értékű K+F eszközök beszerzésére és 
informatikai infrastruktúra fejlesztésére is sor került. 

A projekt alapvető célkitűzése, hogy a kutatóbázis 
és a K+F eszközrendszer felzárkózhasson a 
XXI. század nemzetközi tudományos kiválósági 
műhelyektől alapvetően elvárt műszaki színvonalhoz.A 
fejlesztések komplex, egymásra épülő elemeket és 
modulokat tartalmaznak a kutatásoknak teret biztosító 
épületek, Klímaház és Burgonyatároló létesítmények 
felépítésétől, a mezőgazdasági jellegű gépek, 
automatizált berendezések, különböző K+F eszközök, 
kémiai analitikai műszerek, biológiai anyagvizsgálati és 
molekuláris genetikai eszközök beszerzéséig.
A növénytudományi kutatások infrastruktúrájának 
megvalósuló fejlesztése a korszerű molekuláris 
biológiai, biotechnológiai módszerekkel megalapozott 
növénynemesítés révén lehetővé teszi a növényi 
betegségekkel és kártevőkkel szembeni rezisztenciát, 
valamint a szélsőségessé váló időjárás által okozott 
abiotikus stresszel szembeni toleranciát magukban 
hordozó, szaporítóanyagok előállítását (burgonya, 
szőlő, gyümölcs-zöldség, gyógynövény, gabona, 

CÉLEGYENESBEN A CSÚCSTECHNOLÓGIÁKRA ÉPÜLŐ
KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁK FEJLESZTÉSE KESZTHELYEN,

A MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM 
GEORGIKON CAMPUSÁN
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A Keszthelyi Televízió Kft. ügyvezetői igazgatói teendőinek ellátására 
írt ki pályázatot az önkormányzat, ám pályázat nem érkezett, így a je-
lenlegi ügyvezetőt kérte fel a képviselő-testület, hogy lássa el a veze-
tői feladatokat. Sámel József 2015 óta felelős szerkesztője a Balatoni 
Krónikának, és 2017 óta a Keszthelyi Televízió igazgatója is. Korábban 
a Zalaszentgróti Városi Televízió főszerkesztője is volt, útikönyvet írt 
a városról, 1994-től pedig a Zalai Hírlap főállású újságírójaként, rovat-
vezetőjeként dolgozott mintegy húsz éven keresztül. 

A megyei lapnál töltött két évtizedes 
munka után mennyiben más egy város, 
Keszthely tájékoztatását megszervezni?
A feladat nem volt idegen, hiszen a Zalai 
Hírlapnál is a keszthelyi térségért felel-
tem, ez volt az én területem. Ismertem 
tehát a város és a környező települések 
életét, problémáit, a közéleti szereplőket, 
munkatársi és baráti kapcsolataim is 
segítették a munkát. Keszthely nagyon 
érdekes, igazi polgári város történelem-
mel, kulturális és turisztikai élettel, és 
nagyon sok civil szervezettel, ami egy új-
ságírónak annyit jelent, hogy itt mindig 
történik valami. A Balatoni Krónikát 
hetente is meg tudnánk tölteni tartalom-
mal, annyi az esemény a városban.
Hogy látja Keszthely lakosságát, milyen 
igény van a helyi hírekre, miből tájéko-
zódnak főként a keszthelyiek?
Úgy gondolom, hogy miközben az or-
szágos történéseket ontják a hírforrások, 
a helyi hírekkel sajnos csak szenzáció, 
bűncselekmény, baleset esetén foglal-
kozik az országos média. Nem kétséges, 
hogy egy helyi közösségnek szüksége 
van az őket mindennapokban érintő tá-
jékoztató hírekre is. A Keszthelyi Híradó 
minden hétköznap friss információkat 
nyújt a nézők számára. A kéthetenként 
megjelenő Balatoni Krónika magazino-
san, az események hátterét is megvilá-
gítva igyekszik beszámolni az esemé-
nyekről. Ugyanakkor történelmet is ír, 
hiszen folyamatosan beszámol arról, ami 
Keszthelyen történt, történik. 
A pandémia hogyan hatott a TV 
munkájára, milyen kihívásoknak kellett 
megfelelni? 
A Keszthelyi Televíziónál a városban 
szinte elsőként jelent meg a járvány, 
és kellett karanténba vonulnunk. 
Szerencsére már előre felkészültünk, 
és megteremtettük a műszaki feltét-
eleit annak, hogy mindenki otthonról 
végezhesse a munkáját. Bár mi taga-

dás, a Covid-járvány ebbe a munkába 
alaposan „közbeszólt”, a működés 
folyamatossága soha nem szakadt meg. 
A fő cél végig az volt, hogy bármilyen 
körülmények is adódnak, az NMHH 
által felügyelt műsoraink ne maradjanak 
el. Ezen – szervezési és műszaki téren 
egyaránt, gyakran méltatlan politikai 
támadások közepette – sokat dolgoztunk 
a kollégákkal, akiknek ezúttal is – ezért 
is – szeretnék köszönetet mondani. A 
helyzet a marketing területén sem volt 
könnyű, a hirdetések csökkenése okozta 
problémákon is próbáltunk úrrá lenni.
Politikai támadások most is rendsze-
resen érik a televíziót, illetve az Ön 
személyét is. Hogyan éli meg ezt az a 
közösség, amelynek vezetője?
Ez mindannyiunkat rosszul érint, 
ugyanakkor szeretném leszögezni, hogy 
ez a probléma főként 2019 óta áll fenn, 
amióta a keszthelyi ellenzék a támadá-
sai kereszttüzébe állította a Krónikát 
és a televíziót is. Van olyan kollégám, 
akinek több mint harmincéves szakmai 
múltját kérdőjelezték meg, és állították 
őt pellengérre. Az ilyen esetek okoznak 
kemény perceket, de úgy gondolom, 
hogy kárpótol minket a sok-sok hálás 
közösségi visszajelzés, amikor a járvány 
miatti korlátozások alatt élő közvetíté-
seinkkel számos közösségi rendezvény 
megvalósulásához járultunk hozzá az 
online térben. 
Hogyan tud a Keszthelyi TV és a 
Krónika alkalmazkodni a kor adta 
változásokhoz? Lehet-e, kell-e tartani 
az iramot?
Elég visszatekinteni az elmúlt húsz évre, 
és láthatjuk, hogy mennyire megválto-
zott a média világa, ezzel együtt az em-
berek olvasási és tévénézéssel kapcsola-
tos szokásai. Az online, illetve közösségi 
média – a technikai lehetőségek alapos 
bővülésének is köszönhetően – jókora 
szeletet vett át a korábban jellemző „ol-

vasottságból”, „nézettségből”. Amellett, 
hogy a jövőben ezen a területen szeret-
nék új lehetőségeket nyitni Keszthely 
tájékoztatása kapcsán, azért sokan még 
mindig mondják, hogy pótolhatatlan 
érzés egy újságot kézbe venni és lapoz-
ni… Ugyanígy azért a televíziót sem 
hagyják bekapcsolatlanul az emberek. 
Természetesen tisztában vagyunk azzal, 
hogy a közösségi médiában és az online 
platformokon való jelenlét a legfonto-
sabb kihívás, ami előttünk áll. Az idei 
évben hozzá is látunk mind a televízió, 
mind a Krónika megújításához!
A közösségi média előretörésének kö-
szönhetően ma már mindenki „újság-
írónak” képzeli magát. Hogy látja ezt 
egy szakember? Létezik még a klasszi-
kus szakma?
A közösségi médiának kétségtelenül 
vannak előnyei, hiszen informál, ugyan-
akkor néha az ember úgy érzi, hogy 
valamiféle csatatérre tévedt, amikor 
beleolvas a kommentekbe. Egyfajta 
virtuális háború zajlik, sokan pedig a 
legelemibb etikai szabályokat sem veszik 
figyelembe. A másik probléma, hogy az 
igazságnak sok esetben nyoma sincs a 
posztokban, a kommentekben, és akkor 
még nagyon finoman fogalmaztam. 
Hogy mindenki újságíró? Nos, nagyon-
nagyon nem! A kommentek olvasásánál 
sok esetben inkább olyan érzésem van, 
mintha kocsmai beszélgetést hallgatnék. 
Nem, ez nem újságírás! Nem is szabad 
rá úgy tekinteni. A közösségi média in-
kább egy virtuális tér, ahol „találkoznak 
és beszélgetnek” az emberek egymással. 
Kétségtelen, erre is nagy szükség van, de 
nem szabad összetéveszteni az újságírás-
sal, amelynek vannak szakmai és etikai 
követelményei, és meg kell felelni a szak-
hatósági elvárásoknak. 

A helyi hírekre igenis szükség van…
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Keszthelyi siker  
a Magyarország 365  
fotópályázaton

Gazdag képzési  
palettával
Gazdag képzési palettával és új  
képzési mechanizmusokkal várják  
a Georgikon leendő hallgatóit. 
Január 21-én és február 5-én 
lesznek a nyílt napok a MATE 
keszthelyi kampuszán. A Geor-
gikonon bíznak benne, hogy a 
világhálón és személyesen is lehe-
tőségük lesz bemutatni képzéseiket 
a leendő hallgatóknak. Jelentkezni 
lehet valamennyi agrár-felsőoktatási 
szakképzésre: ménesgazda, szőlész-
borász szakra, mezőgazdasági felső-
oktatási szakképzésre és a gyógy- és 
fűszernövény szakra. Alapképzési 
szakok közül ebben a jelentkezési 
periódusban a kertészmérnök szak, 
a mezőgazdasági mérnök BSc szak, 
a vidékfejlesztő agrármérnök BSc 
szak és a természetvédelmi mérnök 
szak az, ami várhatóan indulni fog 
Keszthelyen. Ezeken túl mesterkép-
zésen négy szak indul. A Georgikon 
munkatársai ingyenes pályaorientá-
ciós tanácsadást is tartanak, ennek 
elérhetősége is megtalálható  
a kampusz honlapján.

Elhangzott: január végén tíz kanca 
érkezik Keszthelyre, ezek közül 
öt már vemhesen. Ezek az állatok 
szolgáltatják az alapját a kisbéri 
félvér törzstenyészetnek. A Feste-
tics-örökség mellett a Georgikon 
ménesgazda képzése miatt is ki-
emelkedő ez a fejlesztés. Keszthely 
polgármestere szerint a város szá-
mára fontos, hogy olyan képzések 
legyenek a Georgikonon, melyek 
az idegenforgalmat szolgálják, ilyen 
például a lovas turizmus. 
– A város és az egész térség szá-

mára nagyon fontos az egyetem, 
és lényeges, hogy jó együttműkö-
dés alakuljon ki. Egyrészt azért, 
mert Keszthely iskolaváros, és ezt 
a minősítését tovább szeretnénk 
erősíteni a jövőben is, ebben pedig 
fontos szereplő az egyetem. Más-
részt pedig azért, mert látjuk, hogy 
az élet, a gazdasági élet hogyan 
változik nemcsak Magyarországon, 
hanem az egész világban, és fontos, 
hogy ehhez a képzés, az oktatás is 
alkalmazkodni tudjon – fogalma-
zott a polgármester.

Kisbéri félvér törzstenyészet lesz Keszthelyen – derült ki 
a Georgikon vezetése és Keszthely polgármestere talál-
kozóján. Rózsa László kampusz-főigazgató mutatta be a 
fejlesztési terveket és a már megvalósult beruházásokat 
Nagy Bálintnak. 

Kisbéri törzstenyészet
   és jó együttműködés

Dr. Cséby Géza keszthelyi  
író-műfordító fordításában,  

a Pannon Írók Társasága 
gondozásában, a Pannon 

Tükör Könyvek sorozat ré-
szeként jelent meg Andrzej 
Grabowski lengyel szerző 

„Sajtkukacka Manó kalandjai” 
című mesekönyve. 

Szendrey Júliára emlékeztek
A 193 esztendeje született Szendrey Júliáról emlékeztek meg decem-
ber 29-én Keszthelyen. Petőfi Sándor feleségének szülőháza ma is áll, 
a benne található kiállítás is látogatható a Szendrey-telepen. Kiváló 
írónő, költő volt; neve mégis Petőfi múzsájaként, a világirodalom talán 
legszebb szerelmes verseinek ihletőjeként maradt fenn.
A MATE Georgikon Campusának kezelésében álló területen található 
házban született Szendrey Júlia. Lukács Gábor általános kampusz-
főigazgató-helyettes szeretettel gondozza emlékét. Szendrey Júliáról 
Huszár Mihály, a Marcali Múzeum történész-főmuzeológusa emléke-
zett meg. Úgy fogalmazott: abban a korban nem volt szokványos, amit 
az irodalmi területen Petőfi felesége nemesasszonyként megtett. Az 
épület falán lévő emléktáblát Poór Judit, a kampusz oktatásifőigazga-
tó-helyettese, valamint Huszár Mihály koszorúzta meg.

A Georgikon hosszú távú célja, hogy 
Keszthely a ménesgazda képzés, a 
lótenyésztés és a lovassportok köz-
pontja legyen. Elhangzott: az egyete-
mi sporttelep és a burgonyakutatási 
központ mellett kiemelt fontosságú 
a Pethe Ferenc Kollégium fejleszté-
se. A találkozón elhangzott, hogy a 
városnak és a Georgikonnak is fontos 
a jó együttműködés.

„Szeretetre hangolva” 
címmel rendeztek a Balaton 
Színházban verses délutánt 
Bajzikné Pannival. Család-
ról, otthonról, karácsonyról 
szóltak a szerzemények. 
Leginkább a természetről, 
valamint a számára oly 
kedves Balatonról ír. Az 
amatőr költő úgy véli, a 
vers az érzelmek összefog-
laló eszköze: „Elbeszélhe-

tek én sok mindent, történeteket, de 
ha egy versben mondom el, annak 
olyan tömörnek kell lenni és annyi-
ra érthetőnek, amellyel meg tudom 
fogni mindazokat, akik szeretik az én 
versemet.”
Az amatőr versírót Gyetvai Alexand-
ra, a Keszthelyi Városfejlesztő Kft. 
szakmai vezetője a “Helyi identitás 
és kohézió erősítése Keszthelyen” 
elnevezésű projekt keretében hívta 
meg. Elmondta: a cél az, hogy a város 
kulturális életében részt vevő aktív 
szereplőket jobban megismertessék 
a helyi lakosokkal.

Szeretetre hangolva

Szenzációsnak is mondható leletet, 
Pados János közismert szabadság-
hős, badacsonytördemici orvos-
író-pap eddig ismeretlen, Utazási 
Napló című kéziratos művét talál-
ták meg a Balatoni Múzeumban. 
A Lehmann Ágnes és Szálinger 
Balázs által a kötetről jegyzett írás 
úgy fogalmaz: az 1839-es Utazási 
Napló nem jegyzetfüzet, nem saját 
használatra szánt napló, a mű mű-
sége pedig kétségtelen: van címe, 
szerkezete, fejezetei, tisztességes 
tartalomjegyzéke, és az olvasók 
többször is megszólíttatnak benne. 
A szerző még címlapot is rajzolt 
neki, minden arra utal tehát, hogy 
egykor, legalábbis a megírásakor 
kiadásra szánta. A 19 éves teoló-
giai hallgató Kőszegen kezdi meg 
útját, majd Sopron és Pozsony le-

írásával folytatja, a Duna vonalán 
lép Ausztriába, hogy Bécsbe men-
jen. Kifejezetten bájos az a szakasz, 
ahol a Magyarországon addig még 
ismeretlen vasutat írja le. Ihletet-
ten járva végig Bécs templomait 
Savoyai Jenő nagyságán és dilem-
máin elmélkedik.  
Az utazás Grazban zárul. 
A szöveg olykor kortársakra, 
hadtörténeti művekre, korabeli 
útleírásokra is kitekint. Pados jól 
ír, nyelvezete gyakran könnye-
debb, szabatosabb, élvezetesebb 
és érthetőbb az általa idézett, alig 
korábbi művekénél. A kézirat 141 
számozott oldalból áll, és az utazás 
fogalma fölött való többoldalas 
elmélkedéssel kezdődik. A kézirat 
letisztázott, alig-alig van benne 
javítás.

Szenzációs úti napló

Belovári András, a polgármesteri hivatal kommunikációs 
referense, a Balatoni Krónika fotósa is nevezett a 2021-
es Magyarország 365 fotópályázatra. A beküldött 19 képe 
közül kettőt beválasztottak a hatvan legjobb közé. Ezeket 
több mint 35.000 fotó közül emelte ki a szakmai zsűri.  
A keszthelyi kötődésű fotográfus az „IEC 2021” című képet 
Ferenc pápáról készítette az 52. Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus ünnepi zárómiséjének napján, ami-
kor Őszentsége a híveket köszöntötte a pápamobilról. 
A „Barátság” című kép azt mutatja be, amikor a Hable-
ány nosztalgiahajó matróza egy hattyúval barátkozik. A 
legjobb fotók a fotopalyazat.magyarorszag.hu oldalon te-
kinthetőek meg. Elkészült már a Magyar Kormány által a 
Magyarország 365 fotóalbum is, melyben Belovári András 
„Barátság” című képe is helyet kapott.
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December 15-én elfogadták a Buda-
pest Bank, az MKB Bank és a Takarék 
Csoport fúziós menetrendjének első 
lépését. Ennek értelmében 2022. már-
cius 31-én egyesül a Magyar Bankhol-
ding két tagbankja, a Budapest Bank és 
az MKB Bank.  
A Takarék Csoport 
2023 második ne-
gyedévének végéig 
csatlakozik az egyesült 
bankhoz, addig a belső 
működés harmonizá-
ciója zajlik.
A létrejövő egyesült 
bank átmenetileg 
MKB Bank Nyrt. név 
alatt fog működni, az 
egységes pénzintézet 
végleges márkanevét 
a tervek szerint 2023 
elején vezetik be.
Az egyesülés előtt a 
Budapest Bank és az 
MKB Bank ügyfelei a 
korábban megszokott 
módon intézhetik a 
banki termékekkel 
és szolgáltatásokkal 
kapcsolatos ügyeket. 
Március 31-ét köve-
tően mindkét bank 
ügyfelei a megszokott 

bankfiókjaik és ügyintézési csatornáik 
mellett a korábbiakhoz képest több 
helyszínen, nagyobb fiókhálózatban 
tudják majd pénzügyeiket intézni.  
A Takarék Csoport meglévő ügyfeleit 
egyelőre nem érintik ezek a lépések.

A Magyar Bankholding kiemelt 
figyelmet fordít arra, hogy az egyesülés 
lépései a Budapest Bank és az MKB 
Bank ügyfelei számára zökkenőmente-
sen, a megszokott magas szolgáltatási 
színvonalon történjenek.

Rovarhotelt 
telepítettek
Rovarhotelt helyeztek el az Erzsébet-liget-
ben. Augusztus 20-án nyílt meg az a tárlat a 
Fő téren, mely a képzőművészet segítségével 
hívta fel a figyelmet a környezet- és a klíma-
védelem fontosságára. Kizárólag természetes 
anyagokat használhattak a művészek, így 
tett Murányi Marcell is, aki egy rovarhotelt 
készített. Az installáció az Erzsébet-liget-
ben kapta meg új otthonát még karácsony 
előtt. A Keszthelyi Környezetvédő Egyesület 
javasolta a városvezetésnek, hogy vásárolják 
meg az alkotást, végül ingyen adta oda azt a 
budapesti művész. A VÜZ munkatársainak 
segítségével helyezték el a civil szervezet 
tagjai a rovarhotelt.
A zöldterület északi részén még természetes 
talajtakaró növényzet van, ami ideális méh-
legelő, ezért helyezték ide a rovarhotelt.

Ajándék a kutyáknak

A Keszthelyi Ifjúsági Kerekasztal tagjai karácsony előtt jelentős 
mennyiségű kutyatáppal érkeztek Keszthely város ebrendészeti 
telepére. Többnyire szárazeledelt sikerült a támogatóktól besze-
rezni.
„Az idén sikerült összegyűjteni különböző felajánlásokból 
– magánszemélyek és cégek segítségével – több mint 400 kg 
kutyatápot, amit kiszállítottunk ide és felajánlottuk a kutyák 
jóltartására” – mondta Fülöp Zoltán, a kerekasztal egyik tagja. 
Kalmár Gábor, a telep vezetője, a Morzsa Állatvédelmi Alapít-
vány kurátora úgy véli: ez az élelmiszer-mennyiség tavaszig is 
kitart.
A Keszthelyi Ifjúsági Kerekasztal elnöke, Nagy Bálint polgár-
mester is segített az eledel pakolásában. Elmondta: már az 
ebrendészeti telep hat évvel ezelőtti létrehozásakor célul tűzték 
ki, hogy adományok útján is segítik a működést.

Kétszáz tonna feletti lom
Mintegy 220 tonna lomot gyűjtött össze a 2021-es lomtalanítási időszakban a HUSZ Kft. 

A cég 2020-ban döntött úgy, hogy a lomok begyűjtésére regisztrációt követően lesz lehetőség a családi házak és a 
társasházak esetében is. Ennek értelmében mindenki, aki igényt tart a szolgáltatásra, telefonon tudja jelezni a hul-
ladékszállító cégnek. A társasházak esetében változatlanul konténerbe kellett gyűjteni a háztartásokban összegyűlt 
lomot. Voltak olyan helyszínek, ahová több konténert is kivittek azért, hogy biztosan ne kerüljön lomhulladék a 
kommunális vagy a szelektív szemétgyűjtőkbe. Az előző években folyamatosan probléma volt, hogy nagyon sok 
oda nem illő tárgyat helyeztek ki a lakók. Az új rendszernek köszönhetően azonban ez a jelenség is mérséklődött. 
A HUSZ Kft. hét körzetre osztotta a várost, némelyikben 2-3 alkalommal is megfordultak a lomtalanítás ideje 
alatt. Az új rendszernek köszönhetően nem csak a városkép javult, a HUSZ Kft. tapasztalata az, hogy jóval keve-
sebb lomis járta a várost a lomtalanítás heteiben.  

Számos előnnyel jár az egyesülés

A Magyar Bankholding jelenleg egy új, digitális banki platformot épít, a fejlesztéseknek köszön-
hetően bővülnek az ügyfelek lehetőségei is. A bankcsoport rugalmas, nemzetközileg is élenjáró 
digitális megoldásokat vezet be, valamint épít a három külön-külön is erős, hazai kereskedelmi 
bank erősségeire. 
A létrejövő nagybank a teljes piaci spektrum lefedését és minden ügyfélszegmens kiszolgálását 
célozza, miközben jelentős hangsúlyt fektet a lakossági, mikro-, kis- és középvállalati, valamint 
agrárügyfeleinek nyújtandó új, modern, kedvező árazású termék- és szolgáltatási kínálatra is.

Épül a magyar szuperbank:  
2022 tavaszán egyesül a Budapest Bank és az MKB 

2022. március 31-én egyesül a Magyar Bankholding két tagbankja, a Budapest Bank és az MKB 
Bank. Ez az első konkrét lépés a magyar pénzügyi piacon meghatározó szerepet betöltő szuperbank 
felépítésére.
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Kilenc egyesület több mint száz úszója nevezett a Motivációs Amatőr Csik Ferenc Emlékversenyre.

Motivációs úszóverseny

A mögöttünk hagyott évet – minden nehézsé-
ge ellenére – sikeresnek tekinthetjük. Csökkenő 
bűncselekményszám és növekvő közbiztonság. 
Ezek pozitív eredmények. Viszont a mérleg 
másik felén még mindig olyan negatív régi-új 
jelenségek vannak, amikkel jó ideje küzdünk, de 
visszaszorítani, megszüntetni nem tudjuk.
A technikai, technológiai fejlődés kényelmet hoz 

életünkbe. A bűnözők kezébe viszont fegyvert 
ad, amellyel ránk céloznak. Adatainkra, pén-
zünkre pályáznak, és ehhez mindenféle mesé-
ket, „legendákat” kitalálnak.

•  Ha egy vadidegen odalépne Önhöz az utcán, 
hogy nyert tízmillió forintot, elhinné?

•  Ha egy ismeretlen banki alkalmazott az 
utcán a PIN-kódját, számlaszámát kérné, 
megadná?

Ugye, hogy élőben nem dőlnénk be az ilyen 
meséknek. A rendőrségi statisztikában viszont 
változatlanul magas az internetes és telefonos 
csalások áldozatainak a száma.
Ne hagyja, hogy a csalók átverjék! Legyen 
elővigyázatos, ne higgye el a meséket! Védje 
bankszámla- és személyes adatait!

Keszthelyi Rendőrkapitányság

Rendőrségi Hírek 
– Új év, régi problémák

A siker- és versenyélmény megszerzése volt a cél a december közepén rendezett sporteseményen. Két év után rendez-
hetett újra versenyt a Csik Ferenc Tanuszodában a Keszthelyi Kiscápák SE. Nagykanizsa, Sárvár, Szombathely, Csurgó, 
Marcali, Szentgotthárd, Sopron, Zalakaros és természetesen Keszthely képviseltette magát – mondta Szántó Kata szer-
vező. A motivációs versenyt hagyományosan a Csik Ferenc születésnapjához legközelebb eső szombaton rendezik.  
Az esemény fontos célja, hogy tisztelegjen Keszthely olimpiai bajnokának emléke előtt. Csik Ferenc 1936-ban Berlin-
ben a 100 méteres gyorsúszásban diadalmaskodott, ezért az 
ebben a számban indulókat külön kupával jutalmazták. Az 
elismerést a bajnok unokája, Csik Katalin adta át.
A versenyt és a résztvevőket a város nevében Csótár András 
üdvözölte. Az Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke ar-
ról beszélt, hogy Keszthely számára a kultúrán és az oktatá-
son kívül különösen nagy jelentőséggel bír a sport is.
 

Tisztelettel felhívom a keszthelyi lakcímmel rendelke-
ző, illetve Keszthelyen tanított nyugalmazott pedagó-
gusok figyelmét arra, hogy lehetőségük van jubileumi 
diploma igénylésére. 

Aki 30 évet dolgozott pedagóguspályán és óvónőkép-
zőben, és főiskolán vagy egyetemen
50 éve diplomázott, arany, 
60 éve diplomázott, gyémánt,
65 éve diplomázott, vas, 
70 éve diplomázott, rubin díszoklevelet kaphat. 

A kérelemhez csatolni kell:
•  végzettséget igazoló oklevél másolata vagy ameny-

nyiben már rendelkezik kiállított emlékdiplomával, 
akkor annak másolata,

•  rövid szakmai önéletrajz, amely tételesen tartalmaz-
za az óvodapedagógusi/pedagógusi pályán eltöltött 
éveket (munkahely, munkakör megnevezése és évek 
száma),

•  a munkaviszonyra vonatkozó igazolás másolata 
(például munkakönyv vagy nyugdíjazáskor kiállított 
munkaviszony-beszámítás),

•  adószám, TAJ-szám,
•  kérelmező lakcíme, telefonszáma.

Az igények benyújtásának határideje: 2022. március 4.
Benyújtás helye: Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati és Igazgatási Osztály (8360 Keszthely, 
Fő tér 1.)

Nagy Bálint polgármester

PEDAGÓGUS 
DÍSZOKLEVELEK 
IGÉNYLÉSE

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti 

Központ (8360 Keszthely, Kisfaludy u. 2) 

intézményvezetői beosztásának 
betöltésére.

További részletek és a pályázati kiírás teljes terjedelem-
ben megtalálható Keszthely város honlapján: 

https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 24. 
Nagy Bálint polgármester

VÉRADÁSOK 
JANUÁRBAN

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szerveze-
te és a Keszthelyi Kórház vérellátója janu-
árban is várja a véradókat. 17-én (13–16 

óráig), 24-én (13–16) és 31-én (13–16) lesz 
véradás a kórházban. Január 20-án (13–15) 
Alsópáhokon, a Kolping Hotelben, 27-én 
(16–18) Vonyarcvashegyen, a művelődési 

házban várják a véradókat.
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VÁRUNK KESZTHELY ÚJ HELYEN AZ EGYKORI HEMO ÉPÜLETÉBEN! 
8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 69.  

92/312-365 -  zala.toborzo@mil.hu – Nyitva tartás: H-CS 08:00 – 16:00, P 08:00 – 13:00 

A KIHÍVÁS ITT KEZDŐDIK! 
JELENTKEZZ 

SZERZŐDÉSES SZOLGÁLATRA! 
 

Jelentkezhet minden: nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és 
cselekvőképes magyar állampolgár 18-tól 65 éves korig. 

A jelentkezéshez szükséges: erkölcsi bizonyítvány, tüdőszűrő eredmény, katonai orvosi, 
pszichológiai és fizikai alkalmasság. 

 

JÁRANDÓSÁGOK 
Illetmény havi NETTÓ 173.000Ft-tól, egyszeri Bruttó 100.000 Ft-os szerződéskötési díj, 

utazási költségtérítés, a 6 hónapos próbaidő után albérlet támogatás vagy lakáslízing, ruházati 
ellátás, élelmezési ellátás, tanulási és külföldi katonai missziós lehetőségek 

 

 


